Žádost o podporu
Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash):
Zkrácený název projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189
aIagdP
Pilotní ověření sociálního bydlení ve Velkých Hamrech

Projekt
Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy:
Název výzvy:
sociálního bydlení na úrovni obcí

03_16_128
Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a

Název projektu CZ:
Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení
na lokální úrovni v obce Velké Hamry
Název projektu EN:
Pilot Testing of the Implementation of the Social Housing
System at a Local Level in the Town Velké Hamry
Anotace projektu:
Realizací projektu dojde k vytvoření koncepce sociálního bydlení zpracované na základě potřeb obce
Velké Hamry, k její implementaci, následnému ověření a evaluaci.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících):
Skutečné datum zahájení:
Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

1. 1. 2017
31. 12. 2019
36,00

1. 1. 2017

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Veřejná podpora:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Režim financování
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Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Ano

:

Specifické cíle
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
Číslo investiční priority, Název investiční
priority

Číslo, Název
Procentní podíl
Kategorie regionu:
Více rozvinuté
Méně rozvinuté

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným,
udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně
zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální
začleňování
100,00
0,00
100,00

Popis projektu
Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší v prvé řadě skutečnost, že město Velké Hamry nemá dosud zpracovanou žádnou
koncepci sociálního bydlení. Tato koncepce je nicméně velmi důležitým nástrojem pro optimální a
účinné řešení bytové situace cílových skupin projektu.
Projekt ve druhé řadě řeší problém se zajištěním dostupného bydlení pro cílové skupiny, které jsou v
naší obci nejpotřebnější. Jde především o Romy, rodiče samoživitele a dále o seniory ohrožené
sociálním vyloučením. Skutečné zajištění dostupného bydlení je prioritní otázkou členů cílových
skupin.
Třetí problémem je velká migrace členů romské cílové skupiny mezi okolními obcemi a existence
sociálně vyloučených lokalit v obci. Dílčími problémy v této oblasti jsou pak anonymita těchto osob,
přenášení dluhů mezi obcemi, nedůvěra ze strany obce i cílové skupiny. Realizací projektu bude
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postupně docházet k zrušení existujících sociálně vyloučených lokalit obce a ke stabilizaci migrace
Romů.
Projekt dále řeší i problém s dostatečnou kapacitou sociální práce s klienty a problém komplexnosti
poskytované sociální práce. Díky tomu, že současně s tímto projektem budeme realizovat i projekt v
oblasti, která se týká další sociální práce a komunitní práce s klienty, bude možné ke klientům
přistupovat komplexně a problematika bydlení nebude jedinou oblastí, kterou s klienty budeme řešit.
Aby řešení sociálního bydlení bylo dobře, účelně a účinně nastavené, je nutná systematická,
dlouhodobá a dostatečně individuální a přitom komplexní práce s klienty.
Jaké jsou příčiny problému?
Neexistence kvalitní koncepce sociálního bydlení v obci je způsobena především tím, že pro její
vytvoření je potřebné dostatečné personální a finanční zajištění. Tuto situaci projekt adekvátně řeší.
Příčinou problémů, které se týkají bydlení, je především existence sociálně vyloučených lokalit v obci,
jejich uzavřenost k běžné majoritní společnosti. Většinu obyvatel SVL tvoří Romové, často se kumulují
v určitých sídlech, vznikají komunity v úzce vytyčených lokalitách. Vzhledem k tomu, že domy, ve
kterých žijí, jsou v soukromém vlastnictví, má obec jen malou možnost ovlivnit kvalitu a finanční
dostupnost bydlení. Obyvatelé těchto domů tak žijí ve velmi špatných podmínkách, za velmi vysoké
nájemné a ještě v obavách, že o bydlení přijdou, protože jim vzhledem k výši nájemného rostou i
dluhy. Z těchto důvodů se pak obyvatelé SVL často stěhují, aby před dluhy tzv. utekli.
V neposlední řadě je příčinou problému nedostatečné personální zajištění sociální práce s klienty v
oblasti bydlení, kterou by docházelo k eliminaci vzniku dluhů, k posílení kompetencí klientů zajistit si
vhodné životní podmínky, ke zlepšení schopnosti přizpůsobit se požadavkům většinové společnosti.
Příčin vzniku problémů u cílové skupiny seniorů je více. Jedná se především o ztrátu sociálních
kompetencí v oblasti samostatného života, neefektivní nakládání s finančními prostředky, tito lidé se
lehce nechávají zneužít různými podvodníky, vzhledem k věku u nich dochází ke ztrátě sociálních
vazeb a hrozí jim tak sociální vyloučení. Často se stávají "obětmi" manipulací ze strany příbuzných a
ocitají se bez adekvátního bydlení.
Příčin problémů u cílové skupiny rodiče samoživitelé je opět více. Přicházejí o bydlení často v
důsledku rozvodu, či dluhů a s tím souvisejících exekucí. Mají nedostatečné finanční zázemí pro
zajištění adekvátního bydlení. Často nevědí, kam se obrátit o pomoc.
Co je cílem projektu?
Popis je v příloze č. 2 "Co je cílem projektu".
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Popis je v příloze č. 3 "Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány"
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V rámci projektu bude realizováno 7 klíčových aktivit.
V první aktivitě dojde k přípravě podkladů pro zpracování "Koncepce sociálního bydlení ve Velkých
Hamrech". Jedná se o analýzu příjmové a výdajové stránky domácího rozpočtu cílových skupin a o
analýzu demografického vývoje romské cílové skupiny. Jedná se totiž o nejpočetnější a přitom
nejpotřebnější cílovou skupinu v obci. Analýza demografického vývoje této cílové skupiny je proto
pro úspěšné nastavení koncepce velmi potřebná. Pro tvorbu koncepce bude využita již zpracovaná
analýza potřeb cílových skupin a SWOT analýza. Tyto analýzy vznikly při tvorbě Strategického plánu
sociálního začleňování Velké Hamry.
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V rámci druhé aktivity dojde ke tvorbě "Koncepce sociálního bydlení ve Velkých Hamrech" a k tvorbě
metodik sociální práce v oblasti bydlení. Koncepce vznikne v úzké vazbě na ostatní aktivity spojené se
sociálním začleňováním, které se ve Velkých Hamrech realizují. Jedná se jak aktivity v oblasti bydlení,
tak o aktivity v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a sociálních služeb. V současné době se
připravuje projekt na rozvoj komunitní sociální práce a sociální práce na obci. Jedná se o projekt v
rámci spolupráce KPSVL zaměřený na cílovou skupinu i tohoto projektu. Žádost o dotaci bude podána
v rámci výzvy č. 42/OPZ.
V rámci třetí aktivity dojde k ověření koncepce a podpůrných metodických podkladů v praxi.
Čtvrtou aktivitou je spolupráce s pracovníky MPSV projektu "Sociální bydlení-metodická a informační
podpora v oblasti sociálních agend".
Pátou aktivitou je vzdělávání sociálního pracovníka zařazeného do projektu nad rámec poskytovaný
prostřednictvím systémového projektu Podpora sociálního bydlení přes MPSV.
V rámci šesté aktivity dojde k evaluacím projektu. Jedná se o dvě průběžné a jednu závěrečnou
evaluaci.
Poslední, sedmou, aktivitou je vytvoření informační lokální kampaně o sociálním bydlení, jeho
cílových skupinách a fungování.
Podrobněji v popisu klíčových aktivit.
Popis realizačního týmu projektu :
Na realizaci projektu se budou podílet tito členové RT:
přímé náklady:
Garant lokální koncepce; úvazek 0,5; 36 měsíců, superhrubý plat/měsíc 21.760,- Kč, jeho náplní práce
bude odborné zajištění realizace projektu, bude metodicky vést další členy realizačního týmu, bude
se podílet na tvorbě koncepce a metodik, bude spolupracovat s MPSV, bude zařizovat další
vzdělávání sociálního pracovníka, bude nápomocen při evaluaci projektu, je zodpovědný za odbornou
realizaci projektu
Sociální pracovník; úvazek 0,75; 36 měsíců, superhrubý plat/měsíc 29.070,- Kč, jeho náplní práce je
především poskytování sociální práce k zajištění efektivní pomoci cílovým skupinám sociálního
bydlení včetně prevence ztráty bydlení ohrožených skupin (řešení dluhové problematiky)
Expert (DPČ), 1000 hodin; 400,- Kč/hodinu hrubého, jeho náplní práce je především zpracování analýz
potřebných k realizaci projektu, dále zpracování samotné koncepce a jednotlivých metodik. Bude
také zajišťovat odborné poradenství k projektu
Expert oponent (DPP), 80 hodin; 400,- Kč/hodinu hrubého, jeho náplní práce je především zpracování
oponentského posudku k vytvořené koncepci, bude poskytovat expertní poradenství ke tvorbě
koncepce
Grafik a korektor textů, 60 hodin; 400,- Kč/hodinu hrubého, jeho náplní práce je především tvorba
odborných článků, které se týkají projektu
Nepřímé náklady:
Projektový a finanční manažer; úvazek 0,25; superhrubý plat 10.050,- Kč, jeho náplní práce je řízení
projektu a RT, koordinace aktivit, zodpovědnost za formální plnění náležitostí projektu, zodpovědnost
za finanční plnění cílů, kontrola uznatelnosti výdajů, sledování čerpání rozpočtu.
Projektu se budou účastnit i další zaměstnanci obce, kteří nebudou přímo hrazení z rozpočtu projektu
(sociální pracovnice obce, bytová referentka, tajemnice). V rámci projektu se počítá s odměnami i pro
tyto osoby.
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Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
K zajištění informovanosti veřejnosti o realizaci projektu budou v místním tisku publikovány aktuální
články, které budou zveřejňovány i na internetových stránkách města.
Dále bude docházet třikrát ročně k setkání lokálního partnerství, což je komunikační a vyjednávací
platforma, kde dochází k pravidelným setkáváním zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou
angažováni v procesu sociálního začleňování. Projekt, jeho započetí, průběh, výstupy a evaluace
budou pravidelně projednávány na zasedání zastupitelstva města. Tento bod bude uveden v
programu jednání a vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva je veřejné, bude dán dostatečný
prostor pro diskuse k projektu.
K zajištění metodické podpory bude navázána úzká spolupráce s pracovníky projektu "Sociální
bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" (dále jen projekt "Podpora
sociálního bydlení") Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). V rámci spolupráce bude
mimo jiné zajištěn přenos dobré praxe ze spolupracujících evropských zemí, školení sociálních
pracovníků projektu obce a vzájemná výměna informací týkajících se průběhu implementace systému
sociálního bydlení v obcích.
V rámci projektu bude za spolupráce s MPSV docházet ke sdílení informací relevantních pro přípravu
metodik sociální práce a systému sociálního bydlení a jejich následného testování. V rámci projektu
bude poskytována zpětná vazba na již hotové metodiky a budou navrhovány úpravy vedoucí k jejich
zlepšení.
V čem je navržené řešení inovativní?
Inovativnost projektu spočívá v přístupu "bydlení především". Tím myslíme to, že stabilní, dostupné
bydlení je základní podmínkou pro život jednotlivců i celých rodin. Teprve po zajištění bydlení je
efektivní realizovat další aktivity související se sociálním začleňováním.
Za inovativní považujeme snahu obce řešit problematiku sociálního vyloučení tak, aby odpovídala
potřebám cílových skupin i potřebám obce, a aby aktivity směřující proti sociálnímu vyloučení byly
vzájemně provázané a co nejvíce komplexní.
Projekt je přímo vázán na další projekty města zabývající se problematikou sociálního vyloučení, dle
Strategického plánu sociálního začleňování Velké Hamry. Tyto projekty jsou realizovány a
připravovány v rámci KPSVL. Jedná se o projekty z oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnávání,
sociálních služeb a bezpečnosti. S tímto projektem bezprostředně souvisí příprava projektu do výzvy
IROP č. 35 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality" v rámci kterého dojde k rekonstrukci 4
bytů na byty sociální. V současné době dále připravujeme projekt v rámci výzvy č. 42/OPZ. Jedná se o
rozvoj sociální práce, komunitní sociální práce při obci a zřízení pozice sociálně zdravotního
pracovníka. Za přispění Úřadu vlády ČR na obci působí terénní pracovnice. Dále se jedná o
zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci VPP. Pokračujeme v aktivitách, které
byly započaty úspěšným projektem financovaným přes MPSV "Vychovávejme příkladem!",
umožňujeme odpracovávat dluhy vůči městu. Zajišťujeme předškolní přípravu dětí do školy, daří se
nám děti ze sociálně vyloučených lokalit zařazovat do školky. Ve škole působí asistentky pedagoga,
které pomáhají dětem zvládnout učivo základní školy. V této oblasti je připravován projekt ve výzvě
MŠMT č. 02.16.021 "Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL" a také v rámci výzvy IROP výzvy č. 47 projekt na
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vybavení školy pro inkluzivní vzdělávání. V oblasti bezpečnosti ve městě působí APK a realizujeme
pobytové aktivity pro děti.
Jaká existují rizika projektu?
Při realizaci projektu spatřujeme tato rizika:
1)
Vázanost projektu na projekt financovaný z IROP. Jedná se o dotaci na rekonstrukci čtyř bytů
na byty sociální. Při přidělení dotace může dojít k časovému nesouladu. Riziko je pouze u nových
bytů. Byty, které jsou již k dispozici, mohou být obsazovány.
2)
Riziko nízké účinnosti a řízení projektu.
Riziko budeme eliminovat využitím zkušených pracovníků a spoluprací s MPSV.
3)
Riziko nepřijetí projektu občany.
Riziko budeme eliminovat besedami s občany, pravidelným projednáváním na zasedání zastupitelstva
města a tiskovými zprávami v místním tisku a na internetu.
4)
Riziko nespolupráce organizací při realizaci projektu.
Riziko je velmi malé, neboť lokální partnerství mají ve Velkých Hamrech již několikaletou tradici.
Riziko bude dále eliminováno dostatečnou komunikací s jednotlivými organizacemi.
5)
Riziko nízkého zájmu cílové skupiny.
Riziko bude eliminováno prací sociálního pracovníka. Podrobným vysvětlováním a informovaností.
6)
Riziko nepodpory projektu ze strany zastupitelstva, především starosty města. V průběhu
realizace dojde k volbám do zastupitelstva obce, které mohou změnit obsazení funkce starosty.
Starosta na malé obci je velmi zásadní postavou pro realizaci jakéhokoli projektu.
Riziko budeme eliminovat dostatečnou komunikací projektu na jednáních zastupitelstva a směrem k
veřejnosti, aby došlo ke ztotožnění s projektem mezi většinou zastupitelů.

Cílová skupina
Cílová skupina:
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Popis cílové skupiny:
Jedná se o Romy, žijící především v SVL obce, dále se jedná o rodiče samoživitele a o seniory
ohrožené sociálním vyloučením. Všechny tyto skupiny jsou ohroženy především ztrátou bydlení. Tato
cílová skupina bude z projektu podpořena především sociální prací a také umisťováním do sociálních
bytů.
Cílová skupina:
Pracovníci v sociálních službách
Popis cílové skupiny:
Jedná se o pracovníky neziskových organizací, které nabízejí sociální služby (např. D.R.A.K), se kterými
budeme v rámci projektu spolupracovat. Budou se účastnit jednání lokálního partnerství či
pracovních skupin LP. Ti budou z projektu podpořeni především přenosem "dobré praxe".
Cílová skupina:
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Provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu
Popis cílové skupiny:
Tato cílová skupina se bude především účastnit jednání Lokálního partnerství. Podpořena bude tedy
především sdílením informací a přenosem dobré praxe.
Cílová skupina:
Sociální pracovníci
Popis cílové skupiny:
Jedná se o sociálního pracovníka, který bude v rámci projektu zaměstnán při obci. Tento sociální
pracovník bude z projektu podpořen především vzděláváním. Dále se na aktivitách spojených s
projektem budou podílet i další sociální pracovníci obce. Jde o sociální pracovnici, vedoucí sociálně
správního odboru, komunitní sociální pracovnici a zdravotně-sociálního pracovníka. V rámci
pravidelných setkání (lokální partnerství) předpokládáme spolupráci i sociálních pracovníků ORP
Tanvald. Tito ostatní sociální pracovníci budou podpořeni z projektu především přenosem informací a
zkušeností. Dojde tak k neformálnímu prohloubení jejich kvalifikace.
Cílová skupina:
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
Popis cílové skupiny:
Jedná se především o zaměstnance města, který není zařazení do tohoto projektu. Jde o komunitního
pracovníka. Tento zaměstnanec bude podpoření především přenosem informací a zkušeností, které
budou v rámci projektu vznikat. Dojde tak k neformálnímu prohloubení jeho kvalifikace.

Subjekty projektu
Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Datová schránka:

Žadatel/příjemce
CZE - Česká republika
Město Velké Hamry
00262595
Obec
Ano
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
47,000
1 923 291,00
Malý podnik
Ano
vivbhhv

Adresy subjektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Liberecký kraj
Jablonec nad Nisou
Tanvald
Velké Hamry
Velké Hamry
468 45
362
1
www.velke-hamry.cz

Osoby subjektu
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Ing.
Jaroslav
Najman

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Ing.
Martina
Vacková

606611600
starosta@velke-hamry.cz
Ano

777914016
tajemnik@velkehamry.cz
Ano

Účty subjektu
Sestava vytvořena v MS2014+
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Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:
Neplatný záznam účtu:

Město Velké Hamry
0710 - Česká národní banka
CZK
Česká republika
94
3218451

Účetní období

CZ NACE
Kód:
Název:

O
SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA;
POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:

84
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.1
Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.11
Všeobecné činnosti veřejné správy

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.11.0
Všeobecné činnosti veřejné správy

Kód:
Název:

84.12
Regulace činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální
péčí, kromě sociálního zabezpečení

Je součástí projektu?:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Kód:
Název:

84.12.0
Regulace čin.souv.s
posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp.

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.13
Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.13.0
Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.2
Činnosti pro společnost jako celek

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.21
Činnosti v oblasti zahraničních věcí

Kód:
Název:

84.21.1
Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo
v nouzových situacích přímo nebo
prostřednictvím mezinárodních organizací

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:

84.21.2
Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění
mezi národy

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.21.9
Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.22
Činnosti v oblasti obrany

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.22.0
Činnosti v oblasti obrany

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.23
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.23.0
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

Sestava vytvořena v MS2014+
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Kód:
Název:

84.24
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a
bezpečnosti

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:

84.24.0
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a
bezpečnosti

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.25
Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Kód:
Název:
Je součástí projektu?:

84.25.0
Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Kód:
Název:

84.3
Činnosti v oblasti povinného sociálního
zabezpečení

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:

84.30
Činnosti v oblasti povinného sociálního
zabezpečení

Je součástí projektu?:
Kód:
Název:

84.30.0
Činnosti v oblasti povinného sociálního
zabezpečení

Je součástí projektu?:

Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Sestava vytvořena v MS2014+

Zřizovatel - nadřízený kraj
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70891508
Kraj
Ano
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Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:
Datová schránka:

Ano
c5kbvkw

Adresy subjektu
Kód státu:
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Liberecký kraj
Liberec
Liberec
Liberec (nečleněné město)
Liberec
Liberec IV-Perštýn
U Jezu
460 01
2a
642
1

Osoby subjektu

Účty subjektu
Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:
Neplatný záznam účtu:

Sestava vytvořena v MS2014+

Liberecký kraj
0710 - Česká národní banka
CZK
Česká republika
94
5827461
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Účetní období

CZ NACE

Umístění
Dopad projektu:
CZ051 Liberecký kraj

Místo realizace:
CZ051 Liberecký kraj

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:
sociálního bydlení
Sestava vytvořena v MS2014+
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Popis klíčové aktivity:
Jedná se především o vytvoření analýzy příjmové a výdajové stránky domácího rozpočtu cílových
skupin a zmapování demografické situace romské cílové skupiny. Důvodem je zjištění, jak se budou
vyvíjet bytové potřeby této cílové skupiny do budoucna. Jedná se totiž o nejpočetnější a přitom
nejpotřebnější cílovou skupinu v obci. Analýza demografického vývoje této cílové skupiny je proto
pro úspěšné nastavení koncepce velmi potřebná. Dále budou využity již zpracované analýzy, které
vznikly při tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování Velké Hamry. Jedná se o analýzu potřeb
cílové skupiny v oblasti bydlení s přesahem do ostatních podstatných oblastí jako je zaměstnávání,
vzdělávání, bezpečnost, sociální práce. Dále se jedná o SWOT analýzu v oblasti bydlení pro cílové
skupiny, především pro Romy.
Analýzy bude zpracovávat expert v oblasti sociálního bydlení, který bude zaměstnán městem na DPČ.
Výstupy aktivity bude:
1)
Analýza příjmové a výdajové stránky domácího rozpočtu
cílových skupin
2)
Analýza demografického vývoje romské cílové skupiny
Materiály budou dostupné v elektronické podobě.
Přehled nákladů:
V rámci této aktivity budou přímé náklady v celkové výši 689.267,- Kč.
Garant lokální koncepce: (0,5 úvazek x 43.520,-Kč x 36 měsíců)/4 = 195.840,- Kč
Sociální pracovník: (0,75 x 38.760,- Kč x 36 měsíců)/4 = 261.630,- Kč
odměny: 457.470,- Kč/4 = 114.368,- Kč
Expert DPČ: 100.000,- Kč
zařízení a vybavení: 69.716,- Kč/4 = 17.429,- Kč
Název klíčové aktivity:
KA 2 Tvorba "Koncepce sociálního bydlení ve Velkých
Hamrech" a tvorba metodik sociální práce v oblasti bydlení
Popis klíčové aktivity:
Popis v příloze č. 4. "KA 2 Tvorba "Koncepce sociálního bydlení ve Velkých Hamrech" a tvorba
metodik sociální práce v oblasti bydlení
Přehled nákladů:
V rámci této klíčové aktivity budou celkové přímé náklady ve výši 721.267,- Kč.
Garant lokální koncepce: (0,5 x 43.520,- Kč x 36)/4 = 195.840,- Kč
Sociální pracovník: (0,75 x 38.760,- Kč x 36)/4 = 261.630,- Kč
odměny: 457.470,- Kč/4 = 114.368,- Kč
Expertní činnost DPČ: 100.000,- Kč
Expertní činnost DPP: 32.000,- Kč
zařízení a vybavení: 69.716,- Kč/4 = 17.429,- Kč

Název klíčové aktivity:
KA 3 Ověření "Koncepce sociálního bydldení ve Velkých
Hamrech" a podpůrných metodických podkladů v praxi
Popis klíčové aktivity:
V rámci pilotáže projektu dojde k ověřování nastavené koncepce sociálního bydlení ve Velkých
Hamrech včetně metodiky sociální práce, metodiky přidělování bytů a metodiky evaluace. V rámci
Sestava vytvořena v MS2014+
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této aktivity bude provedeno nastavení systému sociálního bydlení včetně sociální práce a stanovení
postupů spolupráce jednotlivých odborů zapojených do poskytování sociálního bydlení a samosprávy.
Ve fázi pilotáže budou prováděny veškeré aktivity uvedené v koncepci v provázanosti na ostatní
aktivity města v oblasti sociálního začleňování. Budou osloveni potenciální klienti, naváže se bližší
spolupráce s cílovými skupinami, budou vytvořeny individuální plány klientů. Budou postupně
připraveny k bydlení nové čtyři byty a bude využíváno stávajících 13 bytů. Byty budou přidělovány a
bude realizována s klienty sociální práce. Dle stanoveného plánu bude prováděna průběžná evaluace
projektu a budou se řešit na půdě lokálního partnerství případné diskrepance. Přístupy budou
upravovány dle potřeb a možností cílových skupin. Koncepce a metodiky budou optimalizovány.
Výstupem pilotního ověření koncepce bude optimalizovaný fungující systém sociálního bydlení ve
Velkých Hamrech.
Dojde k ověření:
a)
správného nastavení počtu a struktury bytů vzhledem k
cílovým skupinám,
b)
metodiky poskytování sociální práce,
c)
metodiky přidělování sociálních bytů, hodnocení uchazečů,
stanovení podmínek přidělení a udržení bytu,
d)
metodiky provádění průběžné evaluace koncepce
Přehled nákladů:
V rámci této aktivity budou celkové přímé náklady ve výši 689.267,- Kč
Garant lokální koncepce: (0,5 x 43.520,- Kč x 36)/4 = 195.840,- Kč
Sociální pracovník: (0,75 x 38.760,- Kč x 36)/4 = 261.630,- Kč
Odměny: 457.470,- Kč/4 = 114.368,- Kč
Expertní činnost DPČ: 100.000,- Kč
zařízení a vybavení: 69.716,- Kč/4 = 17.429,- Kč
Název klíčové aktivity:

KA 4 Spolupráce s MPSV

Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity je spolupráce s pracovníky projektu ?Sociální bydlení ? metodická a informační
podpora v oblasti sociálních agend? (Kontaktního centra) a poskytování a sdílení potřebných
informací a písemných podkladů pro nastavování a ověřování koncepce systému sociálního bydlení
ve Velkých Hamrech.
Zahrnuje především sdílení dat o úspěšnosti a účinnosti aplikovaných postupů a dalších evaluací a
monitorovacích zpráv o realizaci projektu.
Přesná forma a rozsah jednotlivých dokumentů bude stanovena pracovníky MPSV po konzultaci se
sociálními pracovníky obce.
Obec také zajistí účast sociálních pracovníků obce podílejících se na zajištění systému sociálního
bydlení
- na pravidelných schůzkách s pracovníky ministerstva,
- na školeních, workshopech, konferencích a dalších vzdělávacích akcích pořádaných ministerstvem k
tématu sociálního bydlení.
Výstupy aktivity budou tyto dokumenty:
4)
bydlení,
5)
6)
7)
Sestava vytvořena v MS2014+

Způsoby vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního
Multidisciplinární spolupráce,
Kazuistiky v oblasti sociálního bydlení, nejzajímavější klienti
Příklady dobré / špatné praxe,
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8)
vztahu k systému sociálního bydlení,
9)
sociálního bydlení na obci,
10)
bydlení v obci (monitorovací zprávy),
11)

Způsoby a potřeby vzdělávání sociálních pracovníků ve
Podklady k navržení typových pozic sociálního pracovníka
Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního
Statistická data obce z oblasti sociálního bydlení.

Materiály budou dostupné v elektronické podobě.
Přehled nákladů:
V rámci této klíčové aktivity budou celkové přímé náklady ve výši 689.267,- Kč.
Garant lokální koncepce: (0,5 x 43.520,- Kč x 36)/4 = 195.840,- Kč
Sociální pracovník: (0,75 x 38.760,- Kč x 36)/4 = 261.630,- Kč
Odměny: 457.470,- Kč/4 = 114.368,- Kč
Expertní činnost DPČ: 100.000,- Kč
zařízení a vybavení: 69.716,- Kč/4 = 17.429,- Kč
Název klíčové aktivity:

KA 5 Vzdělávání sociálních pracovníků

Popis klíčové aktivity:
V rámci této aktivity bude probíhat vzdělávání sociálního pracovníka zařazeného do projektu
sociálního bydlení v obci. Jedná se o vzdělávání nad rámec podpory poskytovaný prostřednictvím
systémového projektu Podpora sociálního bydlení přes MPSV. Dále bude docházet ke vzdělávání
druhého sociálního pracovníka obce, nicméně v rozsahu do 40ti hodin. Z tohoto důvodu se tento
druhý pracovník nebude započítávat do příslušných indikátorů 626000 a 60000.
Bude se jednat o tyto vzdělávací aktivity:
1)
realizace interních školení mířených na provázání systému
sociálního bydlení s dalšími oblastmi sociálního začleňování (vzdělávání, zaměstnávání, bezpečnost) s
dalšími zaměstnanci obce, neziskovými organizacemi a dalšími lokálními klíčovými aktéry.
2)
nákup devíti specifických vzdělávacích akcí v průběhu
realizace projektu. Jedná se o vzdělávání s těmito tématy: dluhové poradenství, zvyšování sociálních
kompetencí pracovníka či klientů, akce týkající se problematiky sociálního bydlení, motivační
směrování klienta, školení týkající se tvorby individuálních plánů klientů, přístup k problémovým
klientům, prevenci ztráty bydlení a získání nového bydlení.
Přehled nákladů:
V rámci této klíčové aktivity budou celkové přímé náklady ve výši 31.500,- Kč.
vzdělávání sociálních pracovníků nad rámec poskytovanou MPSV: 9 x 3.500,- Kč = 31.500,- Kč
Název klíčové aktivity:

KA 6 Evaluace projektu

Popis klíčové aktivity:
V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie rozdělená na část procesní (s cílem
zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit) a výsledkovou
(s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady). Evaluační aktivity a zpracování studie
budou probíhat během projektu a cílem bude implementovat doporučení jednotlivých částí průběžné
evaluace do projektu ještě před jeho ukončením.
Výstupem bude evaluační studie složená ze zprávy průběžné a zprávy závěrečné.
Sestava vytvořena v MS2014+
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Evaluační studie bude kromě interpretace získaných dat obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry
a doporučení, dále podrobnější zhodnocení procesu realizace projektu, zhodnocení dobré/špatné
praxe, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu.
Tato aktivita bude realizována prostřednictvím externího dodavatele vybraného na základě
výběrového řízení. Evaluace se zaměří mimo jiné na sběr dat, jejichž povaha a metoda sběru budou
nastaveny na základě podkladů k zadávacímu řízení poskytnutých pracovníky MPSV. Získaná data
budou interpretována na úrovni obce a poskytnuta MPSV pro souhrnnou evaluaci v rámci
systémového projektu ?Sociální bydlení ? metodická a informační podpora v oblasti sociálních
agend?.
V rámci její realizace budou splněny požadavky na průběžnou evaluaci dle příručky ?Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ?. Evaluační výstupy budou splňovat odborné standardy
v souladu s Metodikou pro sebeevaluaci nesoutěžních projektů IP 2.1
a 2.2. Příjemce bude pravidelně konzultovat celý proces evaluace projektu se zástupci ŘO.
Výstupem aktivity bude:
12)
Evaluační studie.
Evaluační studie bude dostupná v elektronické podobě.
Přehled nákladů:
V rámci této klíčové aktivity budou celkové přímé náklady ve výši 250.000,- Kč.
Externí evaluace projektu: 1 x 250.000,- Kč

Název klíčové aktivity:

KA 7 Informační kampaň

Popis klíčové aktivity:
V rámci této aktivity obec vytvoří lokální informační kampaň o sociálním bydlení, jeho cílových
skupinách a fungování. V realizaci je počítáno s tvorbou tří článků do místního tisku a jejich
uveřejnění na internetových stránkách města. Dále bude docházet třikrát ročně k setkání lokálního
partnerství pro setkávání s místními klíčovými aktéry. Projekt, jeho započetí, průběh, výstupy a
evaluace budou pravidelně projednávány na zasedání zastupitelstva města. Tento bod bude uveden v
programu jednání a vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva je veřejné, bude dán dostatečný
prostor pro diskuse k projektu.
Výstupem aktivity bude:
Články v místním tisku
Přehled nákladů:
V rámci této aktivity budou celkové přímé náklady ve výši 51.000,- Kč
Grafik a korektor textů DPP: 60 hodin x 400,- Kč = 24.000,- Kč
Realizace lokálních partnerství: 9 x 3.000,- Kč = 27.000,- Kč

Sestava vytvořena v MS2014+
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Rozpočet jednotkový
Kód

Název

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

Celkové způsobilé výdaje
Přímé náklady
Osobní náklady
Pracovní smlouvy
Garant lokální koncepce
Sociální pracovník
Odměny
Dohody o pracovní činnosti
Expertní činnost DPČ
Dohody o provedení práce
Expertní činnost DPP
Grafik a korektor textů DPP
Cestovné
Zahraniční cesty místního personálu
Cesty zahraničních expertů
Zařízení a vybavení, včetně pronájmu
a odpisů
Investiční výdaje
Pořízení odpisovaného nehmotného
majetku

1.1.3.1
1.1.3.1.1

Sestava vytvořena v MS2014+

Cena jednotky

Počet
jednotek

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 760,00
36,00
29 070,00
36,00
457 470,00
1,00
0,00
0,00
400,00 1 000,00
0,00
0,00
400,00
80,00
400,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

WJVACMAR

Částka celkem

3 901 957,81
3 121 566,25
2 743 350,00
2 287 350,00
783 360,00
1 046 520,00
457 470,00
400 000,00
400 000,00
56 000,00
32 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
69 716,25

125,00
100,00
87,88
73,28
25,10
33,53
14,66
12,81
12,81
1,79
1,03
0,77
0,00
0,00
0,00
2,23

0,00
0,00

0,00
0,00

10.5.2017 11:17
18

Procen
to

Měrná
jednotka
(přednastave
na ŘO)

Měrná
jednotka (z
číselníku)

Počet měsíců
Počet měsíců
ks
Počet hodin
Počet hodin
Počet hodin

Měrná
jednotka
(individuální)

1.1.3.1.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.1
1.1.3.2.2

Pořízení odpisovaného hmotného
majetku
Neinvestiční výdaje
Neodpisovaný nehmotný majetek
Kancelářský balíček (MS Office)
Neodpisovaný hmotný majetek
Notebook pro RT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
6 292,00
0,00
13 310,00

0,00
0,00
1,25
0,00
1,25

69 716,25
7 865,00
7 865,00
61 851,25
16 637,50

2,23
0,25
0,25
1,98
0,53

ks

Mobilní telefon

2 420,00

1,25

3 025,00

0,10

ks

Kancelářský stůl

6 655,00

1,25

8 318,75

0,27

ks

Kancelářská židle

2 420,00

1,25

3 025,00

0,10

ks

Kontejner ke stolu

5 000,00

1,25

6 250,00

0,20

ks

Multifunkční zařízení

7 260,00

1,00

7 260,00

0,23

ks

Digitální fotoaparát

3 025,00

1,00

3 025,00

0,10

ks

ks

1.1.3.2.2.0
1
1.1.3.2.2.0
2
1.1.3.2.2.0
3
1.1.3.2.2.0
4
1.1.3.2.2.0
5
1.1.3.2.2.0
6
1.1.3.2.2.0
7
Sestava vytvořena v MS2014+
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Flipchart

2 420,00

1,00

2 420,00

0,08

ks

Diktafon

2 420,00

1,00

2 420,00

0,08

ks

Skříň policová vysoká otevřená

3 388,00

1,00

3 388,00

0,11

ks

Skříň policová vysoká s dveřmi

5 082,00

1,00

5 082,00

0,16

ks

Věšák

1 000,00

1,00

1 000,00

0,03

ks

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
250 000,00
3 500,00
3 000,00

0,00
0,00
1,00
9,00
9,00

0,00
308 500,00
250 000,00
31 500,00
27 000,00

0,00
9,88
8,01
1,01
0,86

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.3.2.2.0
8
1.1.3.2.2.0
9
1.1.3.2.2.1
0
1.1.3.2.2.1
1
1.1.3.2.2.1
2
1.1.3.2.3
1.1.3.2.4
1.1.3.2.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.5
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2

Spotřební materiál
Nájem/operativní leasing
odpisovaného majetku
Odpisy majetku
Nákup služeb
Externí evaluace projektu
Vzdělávání sociálního pracovníka
Zajištění jednání lokálního partnerství
(pracovních skupin)
Drobné stavební úpravy
Přímá podpora cílové skupiny
Mzdové příspěvky
Cestovné a ubytování

Sestava vytvořena v MS2014+
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ks
Kurzy
Počet

1.1.6.3

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.7
1.2

Příspěvek na péči o dítě a další závislé
osoby
Příspěvek na zapracování
Jiné
Křížové financování
Nepřímé náklady

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
780 391,56

0,00
0,00
0,00
25,00

2

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:
Měna:
Celkové způsobilé výdaje:
CZV bez příjmů:
Příspěvek Unie:
Národní veřejné zdroje:
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Vlastní zdroj financování:
Zdroj financování vlastního podílu:
% vlastního financování:

Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
CZK
3 901 957,81
3 901 957,81
3 316 664,13
390 195,78
0,00
195 097,90
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
5,00

Finanční plán
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1
1. 1. 2017
Ano
1 560 783,12
0,00
1 560 783,12

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:
Sestava vytvořena v MS2014+

2
1. 7. 2017
Ne
390 195,78
0,00
0,00
780 391,56
0,00
0,00

0,00
0,00
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Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

3
1. 1. 2018
Ne
390 195,78
0,00
0,00
390 195,78
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

4
1. 7. 2018
Ne
390 195,78
0,00
0,00
390 195,78
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

5
1. 1. 2019
Ne
390 195,78
0,00
0,00
585 293,67
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:

6
1. 7. 2019
Ne
390 195,78
0,00
0,00

Sestava vytvořena v MS2014+
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Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

585 293,67
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

7
31. 12. 2019
Ne
390 195,79
0,00
- 1 560 783,12
1 170 587,35
0,00
0,00

Ne

Ano

Kategorie intervencí
Tematický cíl

Oblast intervence
Kód:
Název:

Název specifického cíle:

Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:
Sestava vytvořena v MS2014+

112
Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným
a vysoce kvalitním službám, včetně
zdravotnictví a sociálních služeb obecného
zájmu
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální
začleňování
100,00
3 316 664,13
0,00
Podpora sociálního začleňování a boj proti
chudobě a jakékoliv diskriminaci
WJVACMAR
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Vedlejší téma ESF
Kód:
Název:
Název specifického cíle:

Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:

06
Nediskriminace
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální
začleňování
100,00
3 316 664,13
0,00

Forma financování
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

01
Nevratný grant
100,00
3 316 664,13

Ekonomická aktivita
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

18
Veřejná správa
100,00
3 316 664,13

Mechanismus územního plnění
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

07
Nepoužije se
100,00
3 316 664,13

Lokalizace
Kód:
Název:
NUTS2:
NUTS1:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Sestava vytvořena v MS2014+

CZ051
Liberecký kraj
Severovýchod
Česká republika
100,00
3 316 664,13
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Typ území
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

01
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000
obyvatel)
0,93
30 844,98
02
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000
obyvatel)
11,11
368 481,38
03
Venkovské oblasti (řídce osídlené)
87,96
2 917 337,77

Indikátory

Kód indikátoru:
60000
Název indikátoru:
Celkový počet účastníků
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
15,000
Datum cílové hodnoty:
31. 12. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Popis hodnoty:
Jedná se o osoby s intenzivní podporou sociálního pracovníka v rozsahu vyšším než 40 hodin. Do
tohoto indikátoru se započítává i sociální pracovník projektu podpořený vzděláváním.
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Sestava vytvořena v MS2014+

60001
Celkový počet účastníků - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
WJVACMAR
26

10.5.2017 11:17

Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Celkový počet účastníků - muži
Popis hodnoty:

Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Celkový počet účastníků - ženy
Popis hodnoty:

60002
Celkový počet účastníků - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60100
Název indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu, popř. k nejbližšímu datu, ke
kterému mají ÚP/ČSSZ dostupné informace. Nezaměstnaní jsou účastníci obvykle bez práce, kteří by
pracovat mohli a práci aktivně vyhledávají. Osoby považované za nezaměstnané dle národních
definicí sem spadají, i když všechny tři výše uvedené podmínky nesplňují. Studenti prezenčního studia
nejsou považováni dle této definice za nezaměstnané, a to i když kritéria splňují, nýbrž za neaktivní.
Pro účely tohoto indikátoru je za nezaměstnanou osobu považována osoba registrovaná na úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nezaměstnaných - muži
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci - muži
Popis hodnoty:

Sestava vytvořena v MS2014+

60101
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup
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Kód indikátoru:
Název indikátoru:
nezaměstnaných - ženy
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní účastníci - ženy
Popis hodnoty:

60102
Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60200
Název indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Definice -dlouhodobě nezaměstnaného- závisí na
věku:- Mladí (<25 let) - více než 6 měsíců nepřetržité nezaměstnanosti (>6 měsíců).- Dospělí (25 let a
více) - více než 12 měsíců nepřetržité nezaměstnanosti (>12 měsíců). Předchozí nezaměstnanost je
sledována v odpovídajícím období před zahájením účasti v projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60201
Název indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60202
Název indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci - ženy
Popis hodnoty:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Kód indikátoru:
60300
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). -Neaktivní účastníci" nejsou součástí pracovní síly, tj.
nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní.Pro účely tohoto indikátoru je osoba považovaná za
neaktivní, když není zaměstnaná dle databází ČSSZ o platbě pojištění ani nezaměstnaná dle databází
ÚP o uchazečích o zaměstnání.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci - muži
Popis hodnoty:

60301
Neaktivní účastníci - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci - ženy
Popis hodnoty:

60302
Neaktivní účastníci - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
odborné přípravy
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:

60400
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo

Sestava vytvořena v MS2014+

0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup
WJVACMAR
29

10.5.2017 11:17

Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu (případně k nejbližšímu datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Neaktivní účastníci v tomto indikátoru nejsou
součástí pracovní síly, tj. nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, a navíc nejsou v procesu
vzdělávání nebo odborné přípravy. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy vzdělávání
nebo odborné přípravy jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60401
Název indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60402
Název indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60500
Název indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
"Postavení na trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu,
ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). Zaměstnaní účastníci jsou ve věku 15 a více let ,
pracují pro peníze, zisk nebo příjem pro sebe či svou rodinu. Pro potřeby tohoto indikátoru je za
zaměstnanou osobu považována osoba, pro kterou je dohledatelné pojištění v databázích ČSSZ.
Tento způsob rozpoznání práce zanedbává osoby s DPP vydělávající pod 10 000kč měsíčně.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
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Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ - muži
Popis hodnoty:

Zaměstnaní, včetně OSVČ - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Zaměstnaní, včetně OSVČ - ženy
Popis hodnoty:

60502
Zaměstnaní, včetně OSVČ - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60600
Název indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet osob, které byly v den zahájení aktivity mladší než 25 let. Věk účastníka je automaticky
dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let - muži
Popis hodnoty:

60601
účastníci ve věku do 25 let - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:

60602
účastníci ve věku do 25 let - ženy
0,000
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Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku do 25 let - ženy
Popis hodnoty:

0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60700
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet osob, které byly v den zahájení aktivity starší než 54 let. Věk účastníka je automaticky
dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let - muži
Popis hodnoty:

60701
účastníci ve věku nad 54 let - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let - ženy
Popis hodnoty:

60702
účastníci ve věku nad 54 let - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
60800
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i
dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
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Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet osob, které byly v den zahájení aktivity starší než 54 let. Věk účastníka je automaticky
dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu.
Uvedené osoby mohou být nezaměstnané, a to i dlouhodobě (definováno stejně jako indikátor
C/ESF/1 -Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných-), nebo neaktivní a nejsou v
procesu vzdělávání ani odborné přípravy (definováno stejně jako C/ESF/4 -Neaktivní osoby, které
nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy-).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60801
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i
dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci nad 54 let - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60802
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i
dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci nad 54 let - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60900
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.-ISCED 1 - 2- pokrývá nedokončené
základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické jednoleté. Zařazení
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českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na
http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60901
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s nejnižším dosaženým vzděláním - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
60902
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším
sekundárním (ISCED 2) vzděláním - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s nejnižším dosaženým vzděláním - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61000
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.-ISCED 3 - 4- pokrývá střední
vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až střední všeobecné vzdělání s maturitou
víceleté. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k
dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%202010-2011%20CZ.pdf
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61001
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním - muži
Výchozí hodnota:
0,000
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci se středoškolským dosaženým vzděláním - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61002
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo
postsekundárním (ISCED 4) vzděláním - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci se středoškolským dosaženým vzděláním - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61100
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8)
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu. -ISCED 5 - 8- pokrývá vyšší odborné
vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání. Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace
vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici např. na http://www.nicm.cz/files/CZSchema%2020102011%20CZ.pdf
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61101
Název indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
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Název indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci s ukončeným terciárním vzděláním - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61200
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Domácnosti, jejichž žádný člen není zaměstnán, tj. všichni členové domácnosti jsou buď
nezaměstnaní (stejná definice jako indikátor C/ESF/1 -Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných-) nebo neaktivní (stejná definice jako indikátor C/ESF/3 -neaktivní účastníci-).
Domácnost je definována jako hospodářská jednotka, nebo provozně, jako sociální jednotka:se
společnými pravidly; se sdílenými náklady na domácnost nebo denní potřeby; ve společném
obydlí.Domácnost obsahuje buď jednu osobu žijící osamoceně, nebo skupinu lidí, kteří nemusí být
navzájem příbuzní, žijící na stejné adrese se společným živobytím např. sdílejí alespoň jedno jídlo
denně nebo mají společný obývací pokoj.osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění. Situace v
domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena aktuální situace stavu
domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61201
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
zaměstnán - ženy
Výchozí hodnota:
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Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61300
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Domácnosti, jejichž žádný člen není zaměstnán jsou definovány dle indikátoru C/ESF/12 -účastníci
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán-. Vyživované děti jsou všechny osoby mladší
18 let a osoby ve věku 18 - 24 let, které jsou ekonomicky závislé na svých rodičích. Věk osob je
počítán od data narození a zjišťuje se v den vstupu do projektu.Osoby, mohou vykazovat několik
znevýhodnění. Situace v domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena
aktuální situace stavu domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61301
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech bez práce a s dětmi - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61302
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech bez práce a s dětmi - ženy
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
61400
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Dospělá osoba je osoba starší 18 let. Domácnosti jsou definovány dle indikátoru C/ESF/12 -účastníci
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán-.Vyživované děti jsou všechny osoby mladší
18 let a osoby ve věku 18 - 24 let, které jsou ekonomicky závislé na svých rodičích. Věk osob je
počítán od data narození a zjišťuje se v den vstupu do projektu.Osoby, mohou vykazovat několik
znevýhodnění. Situace v domácnosti je stanovena v den vstupu do projektu. Může být zachycena
aktuální situace stavu domácnosti nebo - pokud není k dispozici - stavu v roce před vstupem.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61401
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech s pouze jedním dospělým a s dětmi - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61402
Název indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
účastníci žijící v domácnostech s pouze jedním dospělým a s dětmi - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61500
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)**
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
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Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); účastníci, kteří pocházejí z území mimo
ČR; náleží do některé z menšin; či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným
kulturním problémům.V ČR jsou národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády
pro národnostní menšiny.Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61501
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Migranti a členové menšin - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61502
Název indikátoru:
Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)** - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Migranti a členové menšin - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61600
Název indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické
osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b)
invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také
fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými a rozhodnutí
nepozbylo platnosti.
V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně
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postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona č.
561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému
znevýhodnění.
Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením - muži
Popis hodnoty:

61601
Osoby se zdravotním postižením - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Osoby se zdravotním postižením - ženy
Popis hodnoty:

61602
Osoby se zdravotním postižením - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
61700
Název indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Do této kategorie patří účastníci s jiným znevýhodněním, než které je definováno v rámci
předchozích dvou indikátorů (C/ESF/15 "Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)" a C/ESF/16 "Osoby se zdravotním postižením").
Tento ukazatel se vztahuje k účastníkům s různými druhy znevýhodnění, kteří čelí sociálnímu
vyloučení. Příkladem účastníka, který může být registrován podle tohoto ukazatele je účastník s
úrovní ISCED 0 (který nedokončil stupeň ISCED 1 - 1. stupeň základní školy) a je starší než 11 let, což
je obvyklý věk odchodu z úrovně ISCED 1. Dalšími příklady mohou být trestané osoby, narkomani
apod. Nevýhody vyplývající z genderové příslušnosti, stavu zaměstnanosti, včetně dlouhodobé
nezaměstnanosti, věku nebo dosaženého vzdělání (alespoň ISCED úroveň 1) jsou zahrnuty v jiných
společných ukazatelích a nezapočítávají se do tohoto ukazatele. Výjimkou jsou osoby uvedené v
rámci indikátoru C/ESF/18 "Bezdomovci a osoby vyloučené z přístupu k bydlení", které se rovněž
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vykazují v tomto indikátoru.V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec
výše uvedeného -jinými znevýhodněnými osobami- rozumí také děti, žáci a studenti se sociálním
znevýhodněním dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005 v platném znění, kteří potřebují
speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.Osoby mohou vykazovat několik
znevýhodnění zároveň.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby - muži
Popis hodnoty:

61701
Jiné znevýhodněné osoby - muži
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Jiné znevýhodněné osoby - ženy
Popis hodnoty:

61702
Jiné znevýhodněné osoby - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
61800
Název indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Za osobu bez přístřeší (-bezdomovce-) nebo osobu vyloučenou z přístupu k bydlení je považována
- osoba, jejíž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu
chudoby, zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu
bez právního nároku, apod.),
- osoba v ubytovacím zařízení pro bezdomovce,
- osoba spící venku (bez střechy) - -na ulici- / bez přístřeší.
a tudíž potřebuje speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.
Tyto osoby mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
61801
Název indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61802
Název indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
61900
Název indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Venkovské oblasti je třeba chápat jako řídce osídlené oblasti podle stupně urbanizace (DEGURBA
kategorie 3). Číselník DEGURBA je k dispozici na
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm-TargetUrl=DSP_DEGURBA . Osoby
mohou vykazovat několik znevýhodnění.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí - muži
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Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
Lidé z venkovských oblastí - ženy
Popis hodnoty:

61902
Lidé z venkovských oblastí - ženy
0,000
0,000
30. 6. 2020
Osoby
Výstup

Kód indikátoru:
62400
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci intervence ESF, kteří nově hledají práci po ukončení účasti v ESF projektu. Pro
účely tohoto indikátoru se za nově hledajícího účastníka bere účastník, který se nově zaregistroval na
úřadu práce. Aktivita je zjišťováno k datu ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu, ke
kterému má ÚP dostupné informace). -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data
ukončení účasti na projektu
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62401
Název indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
ukončení své účasti - ženy
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
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Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62500
Název indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní učení, formální
vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání, atp.). Indikátor
započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. -Po ukončení své účasti- znamená do
doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62501
Název indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62502
Název indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po
ukončení své účasti - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
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Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
1,000
Datum cílové hodnoty:
31. 12. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je
udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle
předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a
potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru
započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací.-Po ukončení své účasti- znamená
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
Jedná se o zvýšení kvalifikace sociálního pracovníka, který bude zaměstnán v rámci projektu (úvazek
0,75) a dále zvýšení kvalifikace druhého sociálního pracovníka na obci (úvazek 0,4). Celkově se bude
jednat o úvazek 1,15.
Kód indikátoru:
62601
Název indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62602
Název indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
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Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení účasti v
projektu zaměstnaní nebo OSVČ. -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data
ukončení účasti na projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu.
(Případně k nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62701
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62702
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62800
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní,
a to i OSVČ**
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
31. 12. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po
ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25,
C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 -účastníci
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - C/ESF/14 -účastníci žijící v domácnostech,
mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou
Romové)-- C/ESF/16 -Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné znevýhodněné osoby--Po
ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.-hledají
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zaměstnání- je definováno dle indikátoru C/ESF/24 -Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat
zaměstnání po ukončení své účasti--jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je definováno dle
indikátoru C/ESF/25 -účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti-rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 -účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti--jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/27 -Zaměstnaní
účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účastiPopis hodnoty:
Tento indikátor nebudeme naplňovat.
Kód indikátoru:
62801
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní,
a to i OSVČ** - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebou jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62802
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní,
a to i OSVČ** - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/
odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebou jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62900
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou 6 měsíců po ukončení
své účasti v projektu
zaměstnaní, nebo OSVČ
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Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k
nejbližšímu datu 6
měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62901
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu- muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
62902
Název indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti,
včetně OSVČ - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu- ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63000
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Zaměstnaní účastníci intervence ESF, kteří jsou zaměstnaní a přešli z nejistého zaměstnání na stabilní
zaměstnání a / nebo
z nižšího než žádaného úvazku na žádaný úvazek a / nebo získali zaměstnání vyžadující vyšší
schopnosti a zodpovědnost
a / nebo byli povýšeni mezi vstupem do projektu a 6 měsíci po ukončení účasti v projektu.
Pro účely tohoto indikátoru vyhodnocujeme, zdali se ve sledovaném období zvýšil příjem účastníka, či
nikoliv (tj. jedná
se o binární údaj). Příjem je operacionalizován jako vyměřovací základ z databáze ČSSZ. Tento přístup
odpovídá definici EK,
neboť se dá rozumně předpokládat, že zvýšení úvazku, vyšší nároky a zodpovědnost při vykonávané
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pozici i povýšení se
projeví vyšším příjmem účastníka. Pro zamezení náhodných výkyvů indikátoru kvůli bagatelním
změnám ve vyměřovacím
základu zavádíme, že vyměřovací základ se musí meziročně zvýšit alespoň o 1200kč.
Situace na trhu práce je zjišťována 6. měsíců od data ukončení
účasti na projektu oproti době před ním. (Případně k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP
dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63001
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po programu zlepšila - muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63002
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po
ukončení jejich účasti zlepšila - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po programu zlepšila - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63003
Název indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se po ukončení jejich
účasti zlepšila
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci, jejichž situace na trhu práce se po ukončení jejich účasti zlepšila
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
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Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Nad 54 let - definováno stejně jako indikátor C/ESF/7 -účastníci ve věku nad 54 let-. -Zaměstnaní do 6
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/29 -účastníci
zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ-. Postavení na trhu práce je zjišťováno
6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke
kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63101
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po programu- muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63102
Název indikátoru:
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po
ukončení své účasti, včetně OSVČ - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
účastníci nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po programu- ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:
své účasti včetně OSVČ**
Výchozí hodnota:
Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Měrná jednotka:
Typ indikátoru:
Definice indikátoru:
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Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 -účastnící žijící v
domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - C/ESF/14 -účastníci žijící v domácnostech, mezi
jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 -migranti,
lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)- C/ESF/16 -Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné znevýhodněné osoby--Zaměstnaní do 6
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ- je definováno dle indikátoru C/ESF/29 -účastníci
zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ- jehož podskupinou je indikátor Znevýhodnění účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ-. Postavení na
trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6
měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace).
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63201
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ** - muži
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu- muži
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
63202
Název indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti včetně OSVČ** - ženy
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2020
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po programu - ženy
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
67001
Název indikátoru:
Kapacita podpořených služeb
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
0,750
Datum cílové hodnoty:
31. 12. 2019
Měrná jednotka:
Místa
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
""Kapacita"" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto
číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem.
""Služba"" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní
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situaci.
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Popis hodnoty:
Jedná se o jednoho sociálního pracovníka projektu v úvazku 0,75.
Kód indikátoru:
67010
Název indikátoru:
Využívání podpořených služeb
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
20,000
Datum cílové hodnoty:
31. 12. 2019
Měrná jednotka:
Osoby
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. ""Služba"" je
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v
nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle
standardů využívaných pro danou službu.
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale
prospěch nepřímý.
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle
standardů využívaných pro danou službu.
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale
prospěch nepřímý.
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.
Popis hodnoty:
Jedná se o osoby, kterým bude poskytnuta podpora v rámci prevence v rozsahu menším než 40
hodin.
Kód indikátoru:
80500
Název indikátoru:
Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota:
0,000
Cílová hodnota:
7,000
Datum cílové hodnoty:
31. 12. 2019
Měrná jednotka:
Dokumenty
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií,
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI
fondů.
-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na
centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu
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určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovnaevaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů.
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný,
tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně.
Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.
Popis hodnoty:
Jedná se o tyto dokumenty: Analýza příjmové a výdajové stránky domácího rozpočtu cílových skupin;
Analýza demografického vývoje romské cílové skupiny; Koncepce sociálního bydlení ve Velkých,
Hamrech; Metodika poskytování sociální práce; Metodika přidělování sociálních bytů, hodnocení
uchazečů, stanovení podmínek přidělení a udržení bytu; Metodika provádění průběžné a závěrečné
evaluace koncepce; Evaluační studie.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:
Stav veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky:
Předpokládaný typ kontraktu
zadávacího/výběrového řízení:
Předpokládané datum zahájení
zadávacího/výběrového řízení:
Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:
Specifikace druhu zadavatele:
Měna:
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího/
výběrového řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího/výběrového řízení:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu
Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Datum uhrazení:
Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:
Sankční krácení

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS
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Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Horizontální principy
Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v
zaměstnání

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Při realizace sociálního bydlení dle nově vytvořené koncepce sociálního bydlení, která bude
naplňovat potřeby obce a cílových skupin, bude přistupováno k členům cílové skupiny bez jakékoli
diskriminace. Bude zajištěno, aby se informace o projektu dostala ke všem relevantním cílovým
skupinám a aby aktivity projektu byly dostupné všem účastníkům projektu. V rámci projektu budeme
uplatňovat práva účastníků na rovné příležitosti s ohledem na věk, zdravotní stav, víru a pohlaví.
Umožnění bydlení potřebným cílovým skupinám vyřeší jednu z nejzákladnějších otázek jejich života a
spolu s poskytovanou sociální prací zlepší. Projekt není přímo zaměřen na tento horizontální princip a
nebude ho sledovat v žádném indikátoru.

Typ horizontálního principu:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
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Projekt bude respektovat rovné příležitosti mužů a žen, ale nebude na ně přímo zaměřen a nebude je
sledovat v žádném indikátoru.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování projektu
Text čestného prohlášení:
Prohlašuji, že k níže uvedenému dni:
1. nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě
splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno
posečkání daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
2. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník;
3. nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
4. není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani
proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu;
5. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
6. nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
7. jsem nebyl pravomocně odsouzen podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, resp. podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, za trestný čin
podvodu (vč. úvěrového či dotačního), podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z
trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008; v případě, že je příjemce právnickou osobou, prohlašuji,
že tuto podmínku splňují rovněž všichni členové statutárního orgánu příjemce;
Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli podpory.
Dále prohlašuji, že na způsobilé výdaje výše identifikovaného projektu, které mají být financovány z
Operačního programu Zaměstnanost ze zdrojů mimo vlastní zdroje žadatele, žadatel nečerpá
prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, s
výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou
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zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí podpory z Operačního
programu Zaměstnanost.

Název čestného prohlášení:
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu
Text čestného prohlášení:
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo
placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a
penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se
společným trhem;
žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho členovi
není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný
čin proti majetku;
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z příspěvku
Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a nenárokuje
prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů;
žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému;
souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1303/2013;
v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající
obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: citlivým
údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických
postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů;
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci
subjektu údajů (tedy např. fotografie);
žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou
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bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost
podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání
závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory;
souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na
vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení a
výběru žádostí o podporu;
se seznámil/a s obsahem žádosti;
všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
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